TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Lars Andersson
Biblioteks- och kulturchef
08-5782 9411
lars.andersson@tyreso.se

2010-04-15
1 (3)

KoF

Kultur- och idrottsgala i Tyresö

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en Kultur- och idrottsgala i Tyresö.
Förvaltningen har snabbutrett förutsättningarna för en sådan och lämnar svar
på ett antal frågor. Förutsättningarna för en gala finns och bör kunna
genomföras årligen, förslagsvis i januari/februari. Galan bör arrangeras i en för
ändamålet lämplig festlokal som Lagergrenska salen på Tyresö Slott.
Arrangemanget bör lämpligen utföras av ett eventföretag som tar helhetsansvar
för evenemanget i samarbete med Kulturenheten och Fritidsenheten.
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Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun delar idag ut årliga kulturstipendier till förtjänta medborgare
inom kulturområdet. Det delas även ut stipendier till ledare och förening inom
idrottsrörelsen genom den så kallade Ryggdunken.
Tyresö har ett mycket aktivt och framgångsrikt föreningsliv inom både kultur
och idrott och det borde uppmärksammas ännu tydligare än det gör idag.
Utredningsuppdraget besår i att utreda:
1. Hur en årlig Kultur- och idrottsgala skulle kunna organiseras genom en
sammanslagning av arrangemangen utdelning av kulturstipendier och
utdelning av Ryggdunken.
2. Besvara frågan när lämpligaste tidpunkten för maximal uppmärksamhet
utan att störa föreningarnas ordinarie verksamhet
3. Ge en grov kostnads- och intäktskalkyl för arrangemanget
4. Föreslå lämpligaste festlokalen
5. Grovskissa på en projektorganisation för uppdraget
Förvaltningens förslag:
1. En sammanslagning av arrangemangen bör utan svårighet kunna
genomföras. Det är både angeläget och borde skapa större festkänsla
och uppmärksamhet: Om galan skall genomföras redan i år, är tiden
knapp. Planering av kulturstipendieutdelning i samband med
nationaldagsfirandet 6 juni, är långt framskriden. Ett naturligare sätt att
premiera och uppmärksamma insatser vore att sikta in sig på 2011 och
senarelägga Ryggdunken och påskynda handläggningen av
stipendiedelegationens arbete med nya kulturstipendiater under hösten.
2. Lämpligaste tidpunkt vore månadsskiftet jan/feb 2011, då detta ur
verksamhetshistorisk synpunkt för främst idrottsföreningar är mer
naturligt.
3. Kostnadskalkyl för ett evenemang för 100 specialinbjudna gäster om ett
eventföretag arrangerar, blir ca. 700:- per person för totalentreprenaden.
Förtäring består då av fördrink, 3-rätters middag samt kaffe och
efterföljande bar. Underhållning med lokalt coverband (Ymer) och
konfrancier ca. 30.000:- Avrundat kan totalkostnaden bli ca. 100.000:Om galan gästas av inbjudna betalande gäster sänks givetvis kostnaden.
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Smärtgränsen är okänd. För en god middag, i festlig lokal och med god
underhållning kanske man vill betala 300:- Då sänks kostnaden med
motsvarande 30.000:-. Kan eventarrangören sedan själv tjäna pengar på
bar och drycker, kanske kostnaden kan pressas ytterligare.
4. Lämpligaste festlokalen är utan tvivel Tyresö Slott, Lagergrenska salen.
Ger både maximal festkänsla och rätt inramning för galan. Nyligen har
slottskrogen genomfört liknande events för bilföretaget Lexus och
Handelshögskolan. En alternativ eventarrangör kan vara
Äventyrskontoret www.aventyrskontoret.com
5. Projektorganisation för galan kan skapas inom enheterna kulturenheten
och fritidsenheten som initierar och planerar men överlåter det mesta av
arbetet med galan till eventföretaget. Vi har varit i kontakt med Haninge
kommun som sedan två år genomfört en liknande gala i egen regi. Det
var en idrottsgala och ägde rum i Haninge Kulturhus. Arbetsinsatsen
var två tjänstemän, som under ett halvår ägnade stor tid att planera och
genomföra detta. Den arbetsresursen finns inte inom våra motsvarande
enheter om vi inte samtidigt lägger ner eller avvecklar andra evenemang.
Ett eventföretag som tar hand om galan, förordas av förvaltningen.
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